проектна заява від автора
на реконструкцію та будівництво
Багатофункційного спортивно-розважального майданчика по вул. Й.Сліпого, 33

Назва
Багатофункційний спортивно-розважальний майданчик по вулиці Й.Сліпого, 33

Короткий опис:
В районі вулиць Й.Сліпого – Толстого - Г.Тарнавського, їснує спортивний великий
заасфальтований майданчик з радянських часів.
Пропоную впорядкувати даний майданчик шляхом будівництва та реконструкції на його
території багатофункційного спортивно-розважального майданчика з гладким бетоним
покриттям.

Категорія проекту
Категорія проекту: Великий проект, попередній кошторис його складає біля – 657 000,00 грн.
Хочу звернути увагу на те, що основну вартість кошторису – складає закупівля нових зборних бортів для
даного майданчику – біля 240-250 000,00 грн.
При розгляді даного проекту та його кінцевого обрахунку, треба розглянути заміну даних
готових бортів (виробник даних спортивних коробок – ТОВ «KINDERLAND», м.Харків) на
виготовлення каркасів та обшивкою деревяною дошкою силами їснуючих місцевих
підприємств, що значно зменьшить собівартість цього обладнання.

Локалізація
Личаківський р-н, вул.Й.Сліпого, 33, біля школи №49

Опис проекту
Проблема
Найбільша проблема відвідувачів даного майданчику – це його покриття та нераціональне
спланування зон для різних видів спорту.

Дуже багато нарікань на великий травматизм на майданчику, в першу чергу від мам – які
гуляють з дітьми та від мешканців що прийшли позайматись спортом.
При позитивному вирішені цього питання та ергономічному розташування запропонованого
багатофункційного майданчику, кількість відвідувачів значно збільшилася.
Це би створило основу для тренду міста Львова – популяризація районних та міжрайонних
змагань. В свою чергу, це привело би до підняття рівня молоді в певних видах спорту,
таких як:
- бакетбол 3*3, StreetBALL - на сьогодні є найпоширеніший вид спорту в Україні, який
лідирує по популяризації;
- волейбол 5*5, класично популярний вид спорту який завжди має своїх прихільників);
- хокей на роліках з м’ячем – 5*5, вид спорту який набрав обертів у Західній Європі та
Скандинавії, один з найдинамічніших по швидкості видів спорту.
Хокейні команди зі Львова, завжди беруть участь у Всеукраїнських Турнірах, але
провести у себе в місті Львові не мають можливості у зв’язку із відсутністю жодного
подібного майданчика.
- Міні-футбол 5*5, на цьому майданчику кожну суботу-неділю грають місцеві мешканці
на їснуючому «баскетбльному» майданчику з асфальтним покриттям.
Майже кожна гра закінчується травмами різної тяжкості, у зв’язку із небезпечним
асфальтним покриттям.

Рішення і його обґрунтування
Знаючи мотивацію молоді та її образу життя – відсутність певної інфраструктури (навіть
районної) призводить до криміногенної ситуації в цілому р-ні, та певних ризиках потрапити у
вечірній час під «веселу» компанію яка вживає алкоголь. При наявності певної спортивної
інфраструктури є велика вірогідність того – що молодь всеж-таки буде надавати перевагу
спортивним міроприємствам - тому що це сучасний тренд молоді у Європі.

Ключові показники оцінки результату
Впорядкування спортмайданчику дає змогу на вирішення багатьох соціальних та місцевих
проблєм, у першу чергу популяризація молоді до різних видів спорту, морально-психологічні
аспекти та фахові навички, зменшення травматизму за рахунок будівництва нового
багатофункційного майданчика.

Ефективність запропонованої ініціативи дозволить закласти на довги роки
правильну тенденцію культури виховання молодого покоління та проведення
вільного часу, спортивна інфраструктура не що інше як прямий конкурент
нічним закладам та закладам з продажем алгоколя для молоді.
Для кого
При наявності запропонованого багатофункційного майданчика – популяризація його
швидко набере оберти серед усіх без виключень вікових категорій як місцевих громад та
мешканців та й серед спортсменів з інших районів міста Львова та області.

1. Дизайн-проект – проект дизайн-проекту додається;
2. Специфікація обладнання – проект специфікації додається;
3. Доопрацювати проект на реконструкцію та будівництво спорт-майданчику з
розрахунком того щоби по периметру майбутнього майданчику з бортами була також
закладена та змонтована бігова доріжка шириною мінімум - 1,5м.

4. Розробити раціональне та граматно зплановане освітлення для усього спортмайданчику для заняття спортом і у вечірній час.
5. Головним кретерієм облаштування даного спорт-майданчика для розробників та
осіб що будуть формувати робочий проект для втілення у життя даного майданчику
має бути БЕЗПЕКА при використанні усого обладнання що буде встановлено.
6. Обладнання усе без виключень має бути – у «антивандальному» виконанні.
7. Відповідним органам провести презентацію щодо виготовленого спорт-майданчику
для використання її усіх без виключень бажаючих які любдять та поважають спорт.

Умови використання
У зв’язку із використанням цього майданчику для фіз.виховання школою №49, формат
відвідувань усіх соціальних груп та школярів залишається такий як і був раніше – вільний
доступ до майданчика без обмежень часу, віку, віросповідання, етнічних груп та інших
їснуючих у суспільстві груп які проживають на території України.

Загальна вартість
Загальна вартість складає біля: 657 000,00 грн. у т.ч. нові збірні борти від заводу-виробника.

Файл бюджету
Підготуйте бюджет (кошторис) проекту в форматі таблиці Excel. Для цього спочатку складіть список всіх
статей витрат, які необхідні проекту. Статтями витрат можуть бути не тільки матеріали, але і роботи
пов’язані з доставкою, зборкою, попередньою підготовкою, обмірами. Вкажіть, чи необхідна розробка
технічної документації, вишукувальні роботи.
У списку матеріалів не пропустіть витратні матеріали, різні дрібниці і речі, які на перший погляд не
вимагають витрат (саджанці квітів для клумби, наприклад).
Далі оцініть, який обсяг кожного ресурсу необхідний (штук, кг, м, годин). Зберіть інформацію про вартість
одиниці необхідних ресурсів. Використовуйте інтернет-довідники. Записуйте роздрібні ціни, не
намагайтеся розрахувати величину знижки за обсяг або тендерні ціни.
Корисні дані ви можете знайти на сайті http://www.minregion.gov.ua. Наприклад:
 індекси зміни вартості будівельних робіт: http://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/pro-indeksi-zmini-vartosti-budivelnih-robit-stanom-na-1kvitnya-2016-roku/
 ціни на дорожньо-будівельні матеріали: http://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/shhodo-tsin-na-materialni-resursi-shho-zastosovuyutsyapri-vikonanni-dorozhnih-robit-na-avtomobilnih-dorogah-zagalnogo-koristuvannya-2/
Перемножте передбачуваний необхідний обсяг ресурсу на вартість одиниці і підсумуйте отримані
значення. Ця цифра і дорівнюватиме вашому підсумковому бюджету.
Якщо ви сумніваєтеся, чи всі витрати включені, додайте під таблицю рядок "непередбачені витрати" і
запишіть туди 20% від загального бюджету. Також, у випадку коли реалізації проекту потребує розробки
проектно – кошторисної документації, необхідно додатково закласти 5 – 10% від загальної суми бюджету
на її розробку. Ще раз прорахуйте фінальну суму з урахуванням непередбачених витрат. Додайте
отриманий файл до проектної заявки.

Кількість і список жителів, які підписалися за проект
У розділі «Бланки для скачування» скачайте форму збору підписів за проект. Роздрукуйте її. Поясніть свою
ідею (у будь-якій формі) своїм друзям, родичам, сусідам. Якщо вони згодні підтримати вашу ідею,
попросіть їх підписатися на бланку. Людина, що підписує, має вказати ПІБ, адресу, контактний номер
телефону і поставити підпис.
Бланк заповнюється від руки. Число підписів, необхідне для подання проекту має бути не меншим за 25 на
підтримку малого проекту та 50 – на підтримку великого (загальноміського). Коли необхідну кількість
підписів отримано, відскануйте / сфотографуйте заповнений бланк і додайте його до проектної заявки.

Фото, схеми, креслення
Ви можете додати до проектної заявки до 10 файлів, що пояснюють вашу ідею. Це може бути зображення
карти з нанесеною на неї ділянкою, де планується розміщення, схема, креслення створюваного об'єкта,

фірмовий стиль проекту, презентація, опис схожих рішень, фото аналогів. Допустимі формати файлів: doc,
docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, gif, png, pdf, txt. Максимальний обсяг кожного файлу - до 10 Мб.

Очікуваний термін реалізації
Вкажіть, орієнтовно, скільки місяців буде потрібно для реалізації вашого проекту.

Приклади подібних рішень
Ви можете розмістити посилання або текст, що описує приклади схожих рішень в інших містах або країнах.

Обмеження
Напишіть, з якими складнощами місто може зіткнутись під час реалізації проекту, які ризики ви бачите.
Наприклад, ви знаєте, що не всі мешканці будинку підтримують вашу ініціативу або про те, що попередні
схожі об'єкти минулого року були знищені вандалами. Будьте чесні, - ризики є у кожного проекту, і краще
їх визначити заздалегідь.

Як привернути увагу більшої кількості людей до вашого
проекту






Надавайте повний опис. Приділіть достатньо уваги блоку «Проблема». Розкрийте її через історії
людей, для яких її рішення важливе. Люди більш активно голосують за проект, якщо розуміють, на
кого і як він вплине.
Розкажіть, що станеться, якщо ваш проект буде реалізований і якщо не буде. Поясніть, чому
пропоноване вами рішення - найкраще з можливих.
Зробіть текст особистим. Люди більш охоче підтримають вас, якщо будуть розуміти, чому для вас
це важливо.
Розповідайте про проект. Проведіть промо-кампанію проекту серед своїх друзів, сусідів,
підписників і друзів в соціальних мережах. Скористайтеся макетами в розділі «Допомога».
Поважайте інших. Не ображайте, не використовуйте мову ненависті і не погрожуйте іншим, не
принижуйте альтернативні проекти і варіанти їхніх рішень.

Додаток 1

Категорії проектів і їх описи
☐ Безпека та громадський порядок
Заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності
(наприклад, запровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони, тощо).
☐ Велоінфраструктура
Облаштування велосипедних доріжок, паркувальних місць та пунктів прокату велосипедів.
☐ Дорожнє господарство
Створення та ремонт доріг. Розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів тощо.
Розв’язання проблеми заторів. Облаштування паркувальних місць для автомобілів.
☐Енергозбереження
Заходи, спрямовані на енергозбереження.
☐ Засоби масової інформації
Створення та розвиток ЗМІ на рівні міста.
☐ Комунальне господарство
Облаштування та озеленення територій. Облаштування дитячих майданчиків. Вуличне освітлення.
Утилізація відходів. Поліпшення якості питної води (бювети, тощо).
☐ Культура та туризм
Створення та розвиток закладів культурного напряму. Організація культурного дозвілля (фестивалі,
вистави концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо). Реставрація архітектурних пам'яток. Проекти з
розвитку міського туризму та туристичної інфраструктури.
☐ Навколишнє середовище

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища. Охорона природних ресурсів.
Організація безпритульних тварин, включаючи чіпування, створення та розвиток притулків, регулювання
їх чисельності. Вигул свійських тварин.
☐ Освіта
Розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти. Організація просвітницьких заходів, тренінгів,
курсів, семінарів.
☐ Охорона здоров'я
Розвиток медичної інфраструктури, покращення доступу до медичних установ та доступності отримання
медичних послуг. Організація заходів, направлених на ранню діагностику та профілактику захворювань.
Пропагування здорового способу життя.
☐ Соціальний захист
Розвиток закладів та заходи соціального спрямування, включаючи заходи з реабілітації інвалідів. Захист
інвалідів, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу
інвалідів до об’єктів, закладів і заходів міста.
☐ Спорт
Розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму. Організація спортивних заходів (змагання, марафони
тощо). Популяризація спорту та здорового способу життя.
☐ Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології
Автоматизація систем з надання послуг мешканцям (наприклад, онлайн реєстрація місця проживання).
Інтерактивні карти. Мобільні додатки щодо міської інфраструктури. Облаштування зон wi fi.
☐ Транспорт
Доступ до громадського транспорту. Удосконалення мережі громадського транспорту. Розвиток
екологічного громадського транспорту.

